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El film de 1980 de Jim Abra-
hams sobre les absurdes inci-
dències del vol 209 de la
Trans American de Los Ange-
les a Chicago quan un passat-

ger expilot ha d’intentar aterrar per cul-
pa de la indisposició dels pilots és tot un 
clàssic. Ara el pilot és Jerome Powell, el 
president de la Reserva Federal, que ha 
d’intentar dominar la inflació sense pro-
vocar una recessió econòmica. Fa poc 
Powell va afirmar en una roda de prem-
sa que hi ha “camins plausibles” per obte-
nir un “aterratge suau” (soft) o “més o 
menys suau” (softish). Quan li van pre-
guntar què volia dir amb “més o menys 
suau”, va dir que seria com un aterratge 
exitós però “accidentat”. 

Fins fa ben poc els bancs centrals insis-
tien que la inflació que patíem era transi-
tòria i que aviat tornaríem a la normalitat 
i a l’objectiu del 2% d’alça de 
preus. El Banc Central Eu-
ropeu (BCE) ha sobreesti-
mat la inflació durant molts 
anys preveient un retorn al 
2% que no es produïa mai. 
Recentment l’ha infraesti-
mat de manera sistemàtica. 
(És sorprenent que no revi-
sin els seus models de pre-
dicció.) Als EUA hi ha hagut 
un debat molt viu entre els 
que pensaven que la inflació 
era transitòria, amb el premi 
Nobel Paul Krugman al cap-
davant, i els que deien que 
no ho era, amb l’exsecretari 
del Tresor Larry Summers. 
El darrer argumentava que 
la inflació persistiria pel 
gran estímul fiscal i els colls 
d’ampolla en l’oferta, tots 
dos a causa de la pandèmia, 
combinats amb una política 
monetària laxa. A més, l’es-
talvi acumulat durant el co-
vid-19 contribuiria a aug-
mentar la demanda. Més re-
centment, encara hem de 
sumar dues distorsions im-
portants a l’oferta. La pri-
mera per la guerra a Ucraï-
na, que genera molta incer-
tesa, amb repercussions for-
tes en els preus de l’energia, 
les primeres matèries i els aliments. I la 
segona per la política de covid zero del 
Partit Comunista Xinès, amb el tanca-
ment de Xangai i el seu crucial port de 
mercaderies, i que afecta també la de-
manda. A Europa, a més, hi ha el perill del 
tall de subministrament del gas rus, que 
afectaria molt directament la indústria 
alemanya. 

El consens ara és que la Reserva Fede-
ral ha fet tard en el control de la infla-
ció i que serà molt difícil, encara que no 
impossible, frenar-la sense provocar 
una recessió. Des de 1965 hi ha hagut on-
ze episodis de pujades de tipus per part 
de la Reserva Federal. Alan Blinder, pro-
fessor de Princeton i vicepresident de la 

Reserva Federal de 1994 a 1996, és tan-
mateix optimista. Afirma que dels onze 
episodis, set aterratges han estat “bas-
tant suaus”; tres més, 1972-1974, 1977-
1980, 1980-1981 van ser intencionada-
ment forts; i els de 2004-06, amb la cri-
si de 2008, i 2015-19, amb la recessió co-
vid, no es poden adjudicar a la política 
monetària. Ara bé, Summers (amb el seu 
coautor Alex Domash) troba que des de 
1955 s’ha produït una recessió als EUA 
dins dels dos anys següents a cada tri-
mestre amb una inflació mitjana superi-
or al 4% i amb un atur inferior al 5%, si-
tuació en què ens trobem ara. 

Si els tipus pugen de manera ràpida i 
decidida, la inflació es controlarà però hi 
haurà recessió. Si ho fan de forma suau, 
no hi haurà recessió però es pot instal·lar 
una espiral preus-salaris que consolidi 
unes expectatives d’inflació elevades. La 

volatilitat dels mercats fi-
nancers és testimoni dels 
perills que hi ha a cada ban-
da de l’estret camí de mante-
nir el creixement sense in-
flació. Un dia pensen que la 
inflació es controlarà amb 
una recessió i l’altre que es 
mantindrà elevada sense 
provocar una recessió. 

Durant molts anys els 
mercats financers han funci-
onat amb l’assegurança 
(“put”) de Greenspan, el lon-
geu president de la Reserva 
Federal de 1987 a 2006. Con-
sistia, bàsicament, en una 
abaixada dels tipus d’interès 
per part del banc central 
quan la borsa tenia proble-
mes. Això ja no és possible i, 
per tant, podem esperar tur-
bulències als mercats finan-
cers, però ara hi ha un pro-
blema addicional a l’eurozo-
na. En efecte, els elevats ni-
vells de deute sobirà de 
països com Itàlia i Espanya, 
agreujats amb la resposta a la 
pandèmia, poden fer créixer 
les primes de risc si el BCE 
apuja molt els tipus d’inte-
rès, ja que, en aquest cas, els 
pagaments pel deute aug-
mentarien molt. D’aquí la in-

sistència del BCE, la Comissió Europea i 
el Banc d’Espanya perquè el govern espa-
nyol endegui una pla de consolidació fis-
cal. La percepció actual que quan hi ha un 
problema se soluciona amb la mànega 
dels diners públics es posarà en dubte 
quan els tipus d’interès pugin. 

En tot cas, seguint la recomanació de 
Powell, cordin-se els cinturons.
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El consens és que serà  
molt difícil, encara que  
no impossible, frenar la 
inflació sense provocar  

una recessió
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Fe d’errades: L’ARA 

agraeix als lectors que 
ens facin arribar els 

errors que detectin en 
el contingut dels 
articles. Un cop 

confirmat l’error, l’ARA 
publica la fe d’errades 

en aquesta mateixa 
columna. Podeu fer-

nos arribar les vostres 
esmenes a 

opinio@ara.cat.
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